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تزیین

فصل 5سيم و اتصاالت آن        

تزیين

سراميک  یکی از قدیمی ترین صنایع می باشد و حاصل استفاده از چهار عنصر آب،  خاک،  
باد و آتش است و در تمامی تمدن های شناخته شدۀ جهان عرصه ای برای بروز خالقيت هنری 
گروهی از صنعتگران و هنرمندان بوده است. در تزیينات سفال نشانه های معينی از زندگی 
اجتماعی و دوره زندگی و ویژگی های مادی و معنوی نمایانگر می باشد و وسيلۀ مستقيمی 
برای شناسایی تمدن شهرها است، زیرا هر ملتی برای تزیين سفال ها و سراميک های خویش 
نشانه، اشکال و تزیينات ویژه ای به کار می برده است. با انجام تزیين بر روي سفال و سراميک 

ارزش فراورده از نظر زیبایي و کيفي افزایش مي یابد.
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واحد یادگیری 5 
شایستگی مفهوم  تزیین دستی و یادگیری مهارت آن

 آيا مي دانيد از روش هاي  مختلف لعاب كاري جهت تزيين بدنه سراميكي نيز مي توان استفاده كرد؟
 آيا مي دانيد می توان با استفاده از لعاب بر روي بدنه سراميكي نقاشي كرد؟

 آيا مي دانيد با بسياري از ابزار و وسايل موجود در اطراف خود می توانيد طرح ها و بافت هاي زيبايي را جهت ايجاد 
طرح بر روي بدنه ايجاد كنيد؟

 آيا مي دانيد با استفاده از روش هاي تزيين مي توان اهداف كاربردي را بر روي سراميك اجرا كرد؟

 

استاندارد  عملکرد

هدف از اين شايستگي تزيين و دكور بدنه سفال و سراميكي جهت زيباتر كردن و باال بردن ارزش فراورده است. 
اهداف كاربردي نيز در تزيين بدنه سراميكي قابل  اجرا می باشند. بدنه سراميكي پيش از پخت و پس از پخت قابل 
تزيين است. روش های نقش كنده، نقش بريده، قالبي، نقش افزوده و تلفيقي جزء روش های تزييني پيش از پخت 
مي باشند و مهم ترين روش تزييني پس از پخت استفاده از لعاب است كه به روش هاي مختلف لعاب كاري و نقاشي 

با لعاب بدنه قابل انجام شدن است.
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تزیین

تزیین
به تصاوير زير نگاه كنيد، نتيجه گيري شما چيست؟

كدام يك از بدنه هاي سراميكي زيباتر مي باشند؟
 ارزش نهايي كدام فراورده بيشتر است؟

كدام محصول سراميكي مراحل توليد را كامل طي كرده است؟
آيا مي توان در تزيين، اهداف كاربردي داشت؟

آيا استفاده از لعاب را مي توان يكي از روش هاي تزييني دانست؟

تزيين سراميك شامل عملياتي است كه بر روي قطعه سراميكي جهت زيبايي قطعه و  اهداف كاربردي اجرا مي شود 
و در تمام مراحل گل پالستيك، چرمينه، خشك، بيسكويت و لعاب دار انجام مي شود .

هر كدام از بدنه هاي موجود در تصاوير زير در چه مرحله اي از رطوبت گل تزيين مي شوند؟

قبل

بالف

بعد

سؤال
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به تصاوير زير توجه كنيد و به سؤاالت پاسخ دهيد.

به نظر شما در كدام تصوير زياده روي در تزيين مشاهده مي شود؟
در كدام تصوير روش تزيين، متناسب با كاربرد فراورده می باشد؟

در كدام تصوير، تزييني متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه مشاهده مي كنيد؟
در كدام تصوير عالوه بر تزيين خارجي قطعه، تزيين داخلي نيز داراي اهميت مي باشد؟

كدام تصوير نشان دهنده تزييني مناسب با قطعات سراميكي مي باشد؟

 اصول تزیین 
كاربرد اصول زيباشناختي هنري در ساخت فراورده موجب 
دل نشيني و چشم نوازي و در نتيجه ارزشمند شدن آن 

مي گردد.
يكی از اصول زيبا شناختی هنری حفظ اصالت ماده است 
كه در مورد قطعات سراميكی نيز اين نكته بايد رعايت 
رنگ های  جز  به  رنگی  هر  كاربرد  مثال  طور  به  شود. 
سراميكی و ايجاد فرم های ويژۀ فلزی و چوبی به قطعات 

سراميكی، ويژگی خاكی بودن قطعه را می پوشاند و از 
ارزش هنری آن می كاهد. در تزيين نبايد زياده روی شود 

تا از ارزش اصلی قطعه كاسته نشود.
تزيين فراورده بايد با توجه به ويژگی شكل آن انجام 
شود. ويژگی اصلی شكل قطعه عمودی، افقی يا خنثی 

بودن آن است. 

تزیين بدنه  عموديتزیين بدنه افقي

دجبالف 
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تزیین

در تزيين می توان از طرح های متضاد يا هماهنگ با جهت شكل قطعه استفاده كرد. در مورد قطعاتي مانند بشقاب 
و كاسه كه داخل ظرف نيز ديده مي شود بايد به تزيين داخلي ظرف نيز توجه كرد.

 کاسه بدون تزیين داخليکاسه باتزیين  داخلي

 آماده سازي بدنه براي تزیین
پيش از تزيين، بدنه سراميكی نياز به آماده سازی دارد. آماده سازی بدنه سراميكی شامل زدودن گرد و غبار،  چربی و دوغاب 

اضافی است.
در صورتی كه استفاده از لعاب به عنوان روش  تزيين بدنه سراميكی انتخاب شود، بدنۀ پخته شده قبل از لعاب كاری بايد عاری 

از هرگونه گرد و غبار و اثر انگشت باشد.

گرد و خاک بدنه با اسفنج مرطوب و يا پارچه قابل زدودن است. ظروف پخته شدۀ روغنی بايستی به دقت با مواد 
پاک كننده شست و شو شده و قبل از استفاده كاماًل خشك شوند. در صورتي كه بدنه داراي ناصافي است، ابتدا بايد به 

كمك سنباده سطح بدنه صاف شود سپس تزيين را انجام داد.

موم يا پارافين آب شده از جذب لعاب توسط قطعه سراميكی جلوگيری می كند با حرارت دادن بدنه در كوره تا دمای 
200 درجه سيلسيوس موم بخار می شود و از روی بدنه زدوده می گردد.



112

روش های انتقال طرح 

به تصاوير زير نگاه كنيد چه تفاوت هايي بين روش هاي انتقال طرح مشاهده مي كنيد؟

الف                                                                                                        ب 

    ج                                                                                                         د

روش هاي انتقال طرح به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند:
1ـ در روش انتقال طرح مستقيم، طراحي به وسيله يك ابزار نوک تيز )بر روي بدنه خيس( و يا مداد يا خودكار 

)بر روي بدنه پخت شده( انجام مي گيرد.

2ـ در روش انتقال طرح غيرمستقيم ابتدا طرح بر روي كاغذ كشيده می شود، سپس به كمك خودكار يا ابزار نوک 
تيز طرح انتقال داده می شود.

فيلم آموزشي در زمينه روش هاي انتقال طرح بر روي بدنه
فیلم
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روش هاي تزیين پيش از پخت
چگونه يك بدنه سراميكي را پيش از پخت مي توان تزيين كرد و از چه روش هايي مي توان استفاده كرد؟

نقش بریده
حالت  )در  بدنه  شدن  خشك  از  پيش  روش  اين  در 
چرمينگي(، قسمتی از آن را مطابق با طرح و نقشه مورد نظر 
به وسيلۀ ابزار برنده و تيز از روی بدنه خام بريده و جدا 

می كنند كه به آن نقش بريده يا مشبك گفته می شود.
نقش بر اثر برش بدنه خام به وجود می آيد، طرح مورد نظر 
را به روش مستقيم يا غير مستقيم بر روی بدنه انتقال 

می دهيم. بدنۀ مورد نظر برای اجرای تزيين بايد به حالت 
از استحكام و مقاومت مناسب  باشد و  چرمينه رسيده 
برخوردار باشد، به گونه ای كه بدنه به راحتی تغيير شكل 
ندهد و يا زياد خشك نشده باشد كه با بريدن طرح اطراف 

نقش ترک بخورد.

برش بدنۀ خامنقش بریده

تزیين با استفاده از قالبنقش فشرده

ایجاد خراش بر روی بدنهنقش کنده

نقش افزوده

تلفيقی

افزودن نقش بر سطح بدنۀ خام

ترکيب روش های تزیين

روش هاي تزیين 
پيش از پخت

شکل 1
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در هنگام برش بدنه، ابزار بايد به صورت موّرب حركت كند. با اين كار هم تّكه بريده شده به راحتی از زمينه 
جدا می شود و هم امكان اصالح نقش وجود دارد.

بايد توجه داشت كه اگر تكه های بريدۀ دو نقش به هم نزديك باشند، ديواره حايل بين آن دو استحكام چندانی 
نداشته و ممكن است به هنگام پرداخت، بدنه آسيب ببيند.

پس از بريدن نقوش، با ابزار برش ظريف تر، نقوش بريده شده پرداخت می شود و به تدريج قسمت موّرب و هاللی 
نقوش برداشته می شود.

بعد از پرداخت نقوش، بدنه را با اسفنج مرطوب يكنواخت می كنند.
برای قسمت های ظريفی كه از اسفنج نمی توان استفاده كرد، پرداخت بعد از خشك شدن بدنه با كاغذ سنباده 

انجام می شود.

شکل2ـ ابزارهای برشی برای ایجاد نقش بریده

نکته

نکته
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کار عملی 1: تزیين بدنه به روش نقش  بریده
شرح فعاليت: مراحل كار شامل:

ـ انتقال طرح
ـ برش خطوط محيطی به صورت مورب در جهت داخل لوح 

ـ پرداخت كردن نقوش بريده شده با ابزار تراش ظريف تر 
ـ يكنواخت كردن بدنه با اسفنج مرطوب

ـ پس از انتقال طرح با استفاده از ابزار برش، خطوط محيطی نقش موردنظر را با دقت و به صورت موّرب بريده 
و از بدنه جدا می كنند.

مواد و ابزار: ابزار برش، سنباده، صفحه گردان، اسفنج، ابزار سرسوزنی، ظرف آب، بدنه سفالي يا سراميكي

در هنگام استفاده از ابزار برش مراقب دستان خود باشيد.

فعالیت کارگاهی

نکته
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روش نقش فشرده 
در اين شيوه با فشردن بدنۀ گلی )پيش از خشك شدن( در قالب، مهر يا اشيايی مشابه نقش روی بدنۀ ساخته 

شده ايجاد می گردد.

فشار دادن مقداری گل درون قالب

پرداخت بدنه پس از قرار دادن طرح

غلتک های طرح دارانواع وسایل و ابزار مورد  استفاده جهت ایجاد طرح 

ایجاد طرح با استفاده از مهر

تراشيدن طرح بر روی قالب گچی
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قالب ها در گذشته از جنس سفال، سنگ و چوب ساخته می شده است ولی امروزه شكل گچی آن رواج بيشتری 
دارد.

قالب سنگيقالب فلزيقالب چوبي

شکل4ـ نمونه هایی باتزیين نقش فشرده

شکل3ـ انواع قالب
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کار عملی 2: تزیين بدنه به روش قالبي یا مهري
شرح فعاليت: بدنه سفالي را انتخاب كرده و با استفاده از مهرهاي ساخته شده و يا قالب هاي موجود بدنه را 

تزيين كنيد.

نقش کنده

به تصاوير زير دقت  كنيد و به سؤاالت پاسخ دهيد.

بالف
با توجه به تصاویر باال پاسخ دهيد:

در كدام تصوير روش تزيين بدنه نياز به مراقبت بيشتري دارد؟ 
براي اجراي روش تزيين نقش كنده، بدنه از نظر رطوبت بايدچگونه باشد؟

کندن نقش با ابزار بردارنده به صورت الیه ای و یا ایجاد خراش روی بدنۀ خام را نقش کنده می گویند.

مواد و ابزار: قالب، مهر، چاقو، اسفنج، ظرف آب، بدنه سراميكي 

هنگام فشردن مهر بر روي بدنه مراقب باشيد فشار بيش از اندازه باعث فرو رفتن بدنه و از بين رفتن بدنه نشود.
هنگام استفاده از ابزار تيز مراقب دست و چشمان خود باشيد.

فعالیت کارگاهی

نکته
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کار عملی 3: تزیين بدنه به روش نقش کنده                         
شرح فعاليت: دو بدنه همانند تصوير زير تهيه كرده و بدنه اول را مطابق تصوير الف به روش خراش و بدنه دوم 

را مطابق تصوير ب به روش مشبك تزيين كنيد. 

بالف
مواد و ابزار: ابزار سرسوزنی، ابزار بردارنده، ابزار برش، اسفنج، پايه گردان، مداد، كاغذ پوستي

هنگام استفاده از ابزار برنده و نوک تيز مراقب دستان و چشم هاي خود باشيد.

نقش افزوده
افزودن قطعه ای گل مطابق طرح مورد نظر بر روی بدنه خام )پيش از خشك شدن( نقش افزوده يا برجسته كاری 

ناميده می شود.
نقوش برجسته ممكن است به صورت قالبی يا به صورت فتيله يا گلوله از لوح گلی بريده شوند و سپس بر روی 

بدنه چسبانده شوند.

فعالیت کارگاهی

شکل 5 ـ انواع بدنه های سراميکی با تزیين نقش افزوده

نکته
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اين روش با افزودن گل بر روی نقش موجود بر بدنه خام نيز ايجاد می شود. 

 فعالیت کارگاهی

کار عملی 4: تزیين بدنه به روش نقش افزوده
شرح فعاليت: بدنه اي سفالي را مطابق روش هاي شكل دهي كه در فصل دوم آموزش ديديد، تهيه كرده و 

سپس طرح را بر روي بدنه انتقال داده و با افزودن گل به طرح بدنه را تزيين كنيد.

مواد و ابزار: ابزار افزاينده، چاقو، طرح مورد نظر، پايه گردان، ظرف آب، ابزار انتقال طرح )مداد، ابزار سر سوزني(

هنگام استفاده از ابزار نوک تيز و برنده مراقب دستان و چشمان خود باشيد.

فعالیت کارگاهی

شکل6

نکته
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ترکیب روش های تزیینی 
 بسياری از روش های تزيينی می توانند با هم بر روی يك بدنه خام اجرا شوند كه به آن روش تزيين تلفيقی گفته 

می شود.
به طور مثال می توان نقوشی را از يك بدنه خام بريده و روی قسمت های ديگر بدنه قرار داد و روی آنها را به صورت 

نقوش سطحی، كنده كاری كرد.
ابزار و وسايل مورد نياز در اين روش همانند ابزار و وسايلی است كه در روش های تزيين بدنه پيش از پخت استفاده 

می شود.

کار عملی 5: ترکيب روش هاي تزیيني
شرح فعاليت: يك بدنه سفالي را با تركيب دو روش نقش افزوده و نقش بريده تزيين كنيد. 

مواد و ابزار: ابزار نوک تيز، چاقو، ابزار انتقال طرح، ابزار برش، طرح، پايه گردان، بدنه سفالي، مهر يا قالب، گل

هنگام استفاده از ابزار برنده و نوک تيز مراقب چشم و دستانتان باشيد.

فعالیت کارگاهی

نکته
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تزیین بدنه پس از پخت
ايجاد رنگ در فراورده ها رايج ترين روش تزيين بوده و شايد بتوان گفت تزيين به وسيله رنگ زيباترين نتايج را 

تاكنون به همراه داشته است.
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تزیین با لعاب
لعاب ها، تزيين بدنه است كه  از  از موارد استفاده  يكي 
به منظور زيباتر كردن و ايجاد تنوع در  محصوالت سراميكي 
انجام مي گيرد. كاربرد  لعاب در  زيبايي بخشيدن به قطعه 

سفالي به دو  صورت است: 
1ـ روش نقاشي  

2ـ روش لعاب كاري
با لعاب بر روي قطعات سراميكي به دو  روش نقاشي 

صورت زيرلعابي و رولعابي انجام مي شود .

1ـ نقاشي رولعابی 
اين روش نقاشي به اين صورت است كه پس از پوشاندن 
بدنه با لعاب كدر سفيد يا رنگي )اپك(، نقاشي مي كنند.

اين كار به دو صورت انجام مي شود:
نقاشي روي لعاب خام و نقاشی روی لعاب پخته

نقاشي بر روي لعاب پخته نقاشي بر روي لعاب خام

شکل7ـ انواع نقاشی رولعابی
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رنگ های رو لعابی بايد با ذوب شدن در داخل لعاب زمينه نفوذ  كنند تا پس از پخت پوسته نشود.

رنگ های رو لعابی در چه محيطی بايد پخت شوند؟

کار عملی 6: تزیين بدنه به روش رو لعابي
شرح فعاليت: مطابق تصوير داده شده بشقابي را از قبل تهيه كرده و سپس با اسفنج مرطوب تميز كرده تا گرد 
و خاک موجود از روي بدنه زدوده شود. سپس با لعاب كدر ظرف را پوشانده و بعد از تهيه رنگ هاي رو لعابي، 

طراحي بر روي بدنه را انجام داده و با استفاده از رنگ هاي رو لعابي نقاشي را انجام دهيد.

فعالیت کارگاهی

مواد و ابزار: لعاب كدر، بشقاب سفالي، قلم مو، رنگ هاي رو لعابي، اسفنج، ظرف آب، كتيرا 

سؤال

نکته
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تزیین

ساخت رنگ های زیرلعابی: اين رنگ ها حاوی رنگ های سراميكی )جوهر يا استين(، 5 درصد لعاب و 5 درصد 
گل بدنه می باشد. 

افزودن مواد روان کننده به رنگ های زیر لعابی: برای روان شدن رنگ های زير لعابی بهتر است آنها را با ماده 
روان كننده مانند كتيرا، ضد يخ، گليسيرين و چسب كاغذ ديواری مخلوط كرد. 

پخت قطعه نقاشی شده تا دمای قرمز: قطعۀ نقاشی شده با زيرلعابی را پيش از زدن لعاب حرارت می دهند تا 
مواد روان كننده آنها تجزيه می شود )600 درجه( 

در صورتی كه بدنه ای كه با رنگ های زير لعابی نقاشی شده است تا دمای قرمز حرارت داده نشود چه مشكالتی 
ممكن است در لعاب ايجاد شود؟ 

پوشاندن قطعه پس از نقاشی با لعاب شفاف آخرين مرحله است.

مراحل نقاشی زیر لعابی

تحقیق کنید
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از قرار دادن چند اليه لعاب به وسيله قلم مو هنگام نقاشي خودداري كنيد. از كشيدن قلم مو هنگام نقاشي پرهيز 
كنيد. همچنين در صورت عدم روان بودن قلم مو هنگام نقاشي مقداري كتيرا به رنگ هاي رو لعابي بيافزاييد.

کار عملی 7: تزیين بدنه به روش زیر لعابي
شرح فعاليت: بدنه اي سفالي را تهيه كرده و پس از سنباده زدن و تميز كردن بدنه با اسفنج مرطوب، طراحي را 
به روش مستقيم يا غيرمستقيم انجام داده و سپس با استفاده از لعاب هاي زير لعابی نقاشي انجام داده شود. سپس 
بدنه را تا دماي 600 درجه سيلسيوس حرارت داده تا مواد روان كننده اي كه به رنگ هاي زير لعابي اضافه شده 

خارج شوند و  كاماًل بسوزند. سپس بدنه با لعاب شفاف پوشش داده شود.

مواد و ابزار: بدنه سفالي، رنگ هاي زير لعابي، لعاب شفاف )ترانس(، قلم مو، مواد روان كننده مانند كتيرا،  
اسفنج، ظرف آب

لعاب زني 
در فصل قبل با روش هاي معمول لعاب زني آشنا شده ايد؛ هر يك از اين روش هاي لعاب زني را مي توان به عنوان 

روش تزيين بدنه نيز به كار برد.
روش لعاب كاری در هر يك از تصاوير زير مشخص كنيد.

فعالیت کارگاهی

...............................

...............................

...............................

نکته

فعالیت کالسی
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تزیین

سایر روش هایي که به زیبایي قطعه مي افزایند شامل موارد زیر است:
1ـ لعاب را مي توان با استفاده از ابزارهايی مانند پوار، سرنگ، قلم مو، قاشق، قطره چكان، مسواک، قلم مو و فوتك، 
اسفنج،  الستيك و انواع وسايل بافت دار )مهر زني( بر روي قطعه به كار برد و انواع طرح هاي زيبا و شگفت انگيزي را 

به وجود آورد.

2ـ پيش از لعاب كاري مي توان بخش هايي از قطعه را به پارافين، موم و روغن آغشته كرد تا لعاب را به خود نگيرد. 
موم را بايد به مايع تبديل كرد و با انواع قلم موها طبق ذوق و سليقه انواع طرح ها را بر روي قطعه پياده كرد. از 
مدادهاي شمعي يا روغني نيز مي توان استفاده كرد. پس از يك بار پخت لعاب مي توان بخش هاي لعاب نخورده را 

لعاب زد و دوباره حرارت داد.

3ـ روش ديگر استفاده از لعاب جهت تزيين اين است كه طرح هاي كاغذي يا شابلون بر روي قطعه قرار داده شود 
و سپس لعاب كاري انجام شود. بهترين روش لعاب زني برای تزيين با استفاده از پيستوله، مسواک و فوتك مي باشد. 

بخش هاي لعاب نخورده را مي توان به روش هاي گوناگون لعاب زنی كرد.

قطره چکانسرنگاسفنجپوآر

پارافين
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4ـ يكی ديگر از روش های تزيينی با استفاده از لعاب، ريختن نامنظم لعاب بر روی قطعه در حالت افقی، عمودی يا مايل 
است. بخش هاي بدون لعاب را مي توان در تضاد با بخش هاي لعاب خورده قرار داد، به اين ترتيب كه يا به همان صورت 

باقي بماند و يا از لعاب با رنگ ديگر استفاده نمود )شكل 8(. 

5ـ چاپ استنسيل روش ديگري از كاربرد لعاب است كه 
به صورت موم اندود كردن يا طراحي روي تور، چسباندن 
آن بر روي قطعه و سپس لعاب افشاني انجام مي شود. 
براي اين كار از كاغذ استنسيل يا روميزي پالستيكي 

نيز مي توان استفاده كرد. در اين حالت بخش هاي لعاب 
طرح هاي  و  است  بخش ها  ساير  با  تضاد  در  نخورده 

زيبايي ايجاد می شود.

شکل 8

شکل9ـ لعاب زنی با روش چاپ استنسيل
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تزیین

موم و لعاب
يكي ديگر از روش هايی كه با استفاده از لعاب می توان 
لعاب كاری  از  پيش  كه  است  آن  تزيين كرد  را  بدنه 
بخش هايی از قطعه را آغشته به موادي كرد كه مانع 

لعاب گرفتگي بدنه سراميكي مي گردند. پس از يك بار 
پخت لعاب می توان بخش های لعاب نخورده را لعاب زد 

و مجدداً حرارت داد.

کار عملی 8: تزیين با استفاده از موم و لعاب 
شرح فعاليت: بدنه اي سفالي تهيه كرده و طرح مورد نظر را بر روي آن اجرا كنيد سپس قسمتي از طرح را با 

توجه به ذوق و سليقه خود با استفاده از قلم مو موم اندود كنيد و سپس بدنه را لعاب بزنيد.
پس از پخت، بدنه را از كوره خارج كرده و قسمت هايي كه لعاب ندارد، لعاب زده و پخت كنيد.

مواد و ابزار: موم،  قلم مو، بدنه سفالي، لعاب، پايه گردان

فعالیت کارگاهی
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ارزشيابی نهایی

شرح کار:
ـ آماده سازی بدنه، آماده سازی ابزار و مواد مورد نياز

ـ انتخاب روش تزيين مطلوب و انجام صحيح انتقال طرح و تزيين
ـ تزيين قطعه براساس طرح و مدل مورد نياز

ـ پرداخت نهايی قطعه

استاندارد عملکرد: 
تزیين قطعات خام بر اساس طرح و مدل 

شاخص ها:
ـ تميز بودن قطعه از نظر گرد و غبار و چربی

ـ انتخاب طرح تزيينی مناسب
ـ تزيين قطعه

ـ قطعه تزيين شده عاری از عيوب چشمی 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:

شرایط: كارگاه استاندارد مجهز به تجهيزات ايمنی، ابزار و وسايل پرداخت و تميزكاری، انواع طرح و شابلون، ابزار تراش 
و برش، انواع لعاب، بدنه سراميكی، ظرف آب

ابزار و تجهيزات: پايه گردان، ابزار و وسايل تميز كاری و پرداخت، ابزار تراش و برش، مواد سراميكی و غير سراميكی، 
شابلون، طرح و مدل

معيار شایستگی: 

نمره هنرجو *حداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف
1آماده سازی بدنه1

2انتخاب روش تزيين2

3تزيين قطعه3

2كنترل نهايی4
شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:

مسئوليت پذيری، سطح 1، وقت شناسی، انجام وظايف و كارهای محوله، مديريت 
مواد تجهيزات، سطح 1، استفاده از مواد و تجهيزات با روش های ايمن و صحيح،

2

ميانگين نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.

ارزشيابی شایستگی تزیين دستی
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رهام
2ـ قره داغی قرقشه، مرضيه، 1381، مبانی و مقدمات سفالگری، چاپ دوم،  تهران، رهام
اوليه سراميكی، شركت چاپ و نشر  3ـ رستم خانی، محمد، 1393، آماده سازی مواد 

كتاب های درسی ايران
4ـ خواكيم، مانوئل خاوا رياكلمنت، ترجمۀ سنبل نفريه، 1389، فنون لعاب كاری، مركز 

نشر دانشگاهی
5 ـ رحيمی، افسون، 1382، تكنولوژی سراميك های ظريف، چاپ دوم، شركت سهامی 

انتشار متين، مهران
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